
Wyzwania na 2013 rok

W studium i planie zagospodarowania przyjętych
przez Radę Gminy Rembertów w latach 1997-1998 prze-
widziano, że bezkolizyjne połączenie drogowe przez to-
ry ma w przyszłości powstać na połączeniu ul. Marsa z al.
gen. Antoniego Cruściela „Montera”. W domysle miał to
być tunel.

W 2011 r. Rada Dzielnicy wystapiła o odmienne roz-
wiązanie – o wiadukt łączący ul. Suflerską z ul. Cyruli-
ków, wnosząc o uwzględnienie wiaduktu
w opracowywanym planie zagospodarowania Centrum
Rembertowa, w decyzji środowiskowej dla modernizacji
Warszawskiego Węzła Kolejowego (WWK) oraz o zmia-
nę studium Warszawy w tym zakresie.

Osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym
i drogownictwem w biurach Urzędu Miasta i wiceprezy-
dent Warszawy uznali w połowie 2012 r., że nie ma po-
trzeby przystępowania do zmiany dokumentów
planistycznych, w sytuacji kiedy Kolej przygotowuje inwe-
stycję na podstawie dotychczasowych planów.

PKP PLK zleciły koncepcję opartą na jednym rozwią-
zaniu. Nie oszacowano kosztów rozwiązań alternatyw-
nych dla tunelu Marsa – Chruściela. Warto więc zlecić
analizę wielokryterialną przedstawiającą koszty, korzyści
i wady możliwych bezkolizyjnych połączeń przez tory
w okolicy przystanku PKP Rembertów.

W nadchodzącym 2013 r. będą zapadały rozstrzygnię-

cia m.in. następujących zagadnień dot. infrastruktury
w Rembertowie:
1. Dopuszczalne funkcje (usługi, handel, biura czy miesz-
kalnictwo lub wszystkie obok siebie) oraz skala budynku
lub budynków wielofunkcyjnych obok przystanku PKP
Rembertów, a może nawet nad torami kolejowymi. Opra-
cowywany plan zagospodarowania Centrum Remberto-
wa może umożliwić te funkcje, ale będą w nim również
ograniczenia w zakresie wysokości, intensywności i po-
wierzchni zabudowy.
2. Projektowanie przedłużenia przejścia podziemnego,
które ułatwi pieszym dojście do i z peronu, a kierowcom
przejazd ul. Cyrulików oraz ustalenie jego parametrów:
– budowa w osi istniejącego tunelu z wykupem i rozbiór-

ką budynku sklepu metalowego czy po skosie, równo-
legle do al. Chruściela, z rozbiórką punktu sprzedaży
odzieży używanej na działce miejskiej?

– szerokość 4,5 m czy większa, umożliwiająca ustawie-
nie kiosku w przejściu podziemnym?

3. Lokalizacja przyszłego żłobka w Rembertowie – ada-
ptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 126
przy ul. Ziemskiego 22 czy w innym istniejącym budynku?
Budowa nowego budynku ze względu na kilkakrotnie
wyższe koszty nie jest raczej alternatywą w najbliższych
latach.
4. Lokalizacja peronów naprzemianległych na przystanku
Mokry Ług – przed czy za przejazdem? PKP-PLK zleca
projekt i przebudowę linii kolejowej z Rembertowa przez
Zielonkę do Tłuszcza. Przewidziano m.in. budowę roga-
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Wspólne kolędowanie
Zapraszamy w piątek 11 stycznia 2013 r.
o godz. 18.30 do Domu Kultury „Rember-

tów” al. Komandosów 8. W programie
koncert: duetu fortepianowego, dziecię-
cego zespołu instrumentalnego, dzieci

z sekcji gry na fortepianie i zespołu BeJa-
zzy oraz wspólne śpiewanie kolęd

i słodki poczęstunek.

Pełnych radości i pokoju
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym 2013 Roku

pomyślności, wielu sukcesów
i spełnienia choćby

jednego z wielu marzeń
życzy Mieszkańcom Rembertowa

Zarząd Stowarzyszenia
„Lepszy Rembertów”



tek na przecięciu toru z Zielonki z ul. Cyrulików, zamknię-
cie przejazdu na przedłużeniu al. Chruściela i poprawę
drogi za torami od strzelnic do ul. Mokry Ług.
5. Lokalizacja pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług róg
Pastuszków – po wschodniej stronie ul. Mokry Ług zgod-
nie z projektem zleconym przez Zarząd Dzielnicy czy
po zachodniej stronie zgodnie z planem miejscowym
przyjętym 2 lata temu. W załączniku dzielnicowym do bu-
dżetu zostały zaplanowane środki na poszerzenie do 7 m
jezdni ul. Mokry Ług w 2013 r. i na budowę pętli w 2014 r.
6. Przebieg ul. Szerokiej przed pomnikiem Bitwy pod Ol-
szynką Grochowską.

W 2005 r. na zlecenie Dzielnicy została opracowa-
na koncepcja Alei Chwały na przedpolu pomnika – pasa
zieleni o szerokości ok. 30 m i długości prawie 500 m
po południowej stronie ul. Traczy z wijącą się aleją dla
pieszych i monumentami wzdłuż niej. Koncepcja nie by-
ła realizowana, ponieważ część ww. pasa stanowią dział-
ki prywatne. Głazy z tablicami – odmienne
od przewidzianych w koncepcji, zostały ustawione
przy jezdni ul. Traczy, a nie przy nowej alei pieszej.
W koncepcji przewidziano także przecięcie Alei jezdnią
ul. Szerokiej – odsuniętej o 50 m w kierunku wschodnim
w stosunku do obecnego przebiegu. Istnieje zatem moż-
liwość zmiany przebiegu ul. Szerokiej na tym odcinku.

Michał Zyga (michal@lepszyrembertow.pl)

Kurpiowska wycinanka

Jeśli ktoś narzekał na okręgi wyborcze w 2010 r., to
niech zapozna się koniecznie z tym, co wyprodukowano
na rok 2014. 18 października 2012 r. Rada Miasta uchwa-
łą nr XLV/1222/2012 zmieniła podział okręgów wybor-
czych na terenie naszej dzielnicy. Z punktu widzenia
wyborów do Rady Dzielnicy zmiany są kolosalne.

Po kilkunastu latach podziału całe Osiedle Kawęczyn-
-Wygoda będzie w jednym okręgu. I na tym w miarę do-
bre informacje się kończą. Dalej jest już tylko gorzej.
Kawęczyn-Wygoda będzie we wspólnym okręgu I z Zyg-
muntowem, Mokrym Ługiem i kawałkiem Karolówki (uli-
cami po zachodniej stronie ul. Paderewskiego). Na okręg
przypada jedynie 5 mandatów.

Okręg II stanowić będą: Osiedla Polanka oraz kawa-
łek Karolówki nie wchodzący do okręgu I. Ten kawałek to
kwartał objęty ulicami: Kadrową, Zdrowotną (przy czym
mieszkańcy ul. Zdrowotnej są – uwaga – w okręgu I), Pa-
derewskiego, al. Chruściela.

Okręg III to Osiedla: Nowy Rembertów, Pocisk i …
Stary Rembertów – Kolonia. W okręgu III podobnie jak
w okręgu II wybieranych będzie aż po 8 radnych.

Tak oto kosztem okręgu I pozostałe dwa okręgi zyska-

ły odpowiednio 1 i 2 mandaty. Jeden z internautów ko-
mentujących na forum www.naszrembertow.pl nowy po-
dział Rembertowa na okręgi użył trafnego określenia
„wycinanka kurpiowska”. W ciekawej sytuacji znaleźli się
mieszkańcy okolicy zbiegu ul. Paderewskiego i al. Chru-
ściela. A to za przyczyną tego, że w tym punkcie stykają
się obszary wszystkich trzech okręgów.

Niestety, Komisarz Wyborczy postanowieniem z 5 li-
stopada 2012 r., oddalił skargę mieszkańców Remberto-
wa na podział okręgów wyborczych i stwierdził, że zmiany
są zgodne z prawem. Uznanie odwołania mieszkańców
od decyzji Komisarza Wyborczego do Państwowej Komi-
sji Wyborcze wydaje się mało prawdopodobne. Zgodność
z prawem nie oznacza jednak zgodności ze zdrowym roz-
sądkiem. Tak oto arytmetyka wyborcza wzięła górę
nad demokracją. Trzeba wiedzieć, że opisywane zmiany
były przyjęte przez Radę Warszawy arbitralnie. Nie były
poddane konsultacjom społecznym lub opiniowaniu przez
Radę lub Zarząd Dzielnicy. Ciekawe też, że w głosowa-
niu nikt nie był przeciw.

Bądźmy jednak dobrej myśli. Miejmy mimo wszystko
nadzieję, że wbrew intencjom pomysłodawców nowego
podziału wyborczego, jako świadomi mieszkańcy, wiedzą-
cy co dla nas dobre a co złe, nie damy się złapać na tego
typu innowacje. Pierwszy krok ku temu to powzięcie za-
wczasu informacji, do którego okręgu zostaliśmy „depor-
towani”. Tak by nie było zaskoczenia przy urnie wyborczej.

Krzysztof Orliński (wpkoko@wp.pl)

Poglądowa mapka prezentująca nowy podział znajduje się na stronie
www.lepszyrembertow.pl tuż obok aktualnego wydania Biuletynu.

Efekty projektu

Stowarzyszenie „Lepszy Rembertów” zrealizowało
w tym roku projekt pn. „Rembertów – Kolebka Orła Bia-
łego”, współfinansowany ze środków m. st. Warszawy.
W ramach projektu została uruchomiona trasa przewod-
nicka szlakiem zabytkowego zespołu urbanistyczno-ar-
chitektonicznego Akademii Obrony Narodowej. Pierwsze
spacery tą trasą poprowadzone przez przewodników war-
szawskich odbyły się 3 czerwca i 7 października br.,
w pierwszym uczestniczyło ok. 70 osób, w drugim – po-
nad 100, w tym połowę stanowiła rembertowska mło-
dzież.

W ramach projektu został wydany w nakładzie 900 eg-
zemplarzy informator o wybranych obiektach zabytkowe-
go zespołu Akademii Obrony Narodowej, który trafił
do szkół, bibliotek, mieszkańców Rembertowa i Warsza-
wy, uczestniczących w spacerach przewodnickich i pre-
zentacjach filmu „Rembertów – Kolebka Orła Białego”.

Uroczysta premiera filmu odbyła się w dniu 29 paź-
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dzier ni ka br. w sa li wi do wi sko wej Klu bu Aka de mii Obro ny
Na ro do wej z udzia łem ok. 300 osób. Na kolejnych
prezentacjach, które odbyły się: 9 li sto pa da w Bi blio te ce
Pu blicz nej im. Ja na Paw ła II przy ul. Ga wę dzia rzy 8, 26
li sto pa da w Rem ber tow skiej Aka de mii Se nio ra. 2 grud nia
w Do mu Kul tu ry „Rem ber tów” i 7 grud nia w Do mu Kul tu -
ry „Rem ber tów” film obej rza ło bli sko 200 osób. Film zo stał
na gra ny na pły ty DVD w na kła dzie 900 eg zem pla rzy i roz -
pro wa dzo ny wśród miesz kań ców War sza wy. Zo stał wy -
świe tlo ny w star szych kla sach szkół pod sta wo wych i we
wszyst kich kla sach po nad pod sta wo wych w rem ber tow -
skich szko łach. 

Ko lej nym osią gnię ciem pro jek tu jest uru cho mie nie stro -
ny in ter ne to wej www.lep szy rem ber tow.pl/rkob, na któ rej in -
ter nau ci mo gą zna leźć in for ma cje i bo ga ty ma te riał
fo to gra ficz ny na te mat hi sto rii Rem ber to wa, Gar ni zo nu
Rem ber tów, szkol nic twa woj sko we go, pa ra fii gar ni zo no wej. 

Sto wa rzy sze nie „Lep szy Rem ber tów” do pro jek tu po -
zy ska ło – ja ko part ne rów: Urząd Dziel ni cy Rem ber tów m.
st. War sza wy, Aka de mię Obro ny Na ro do wej, Na ro do we
Ar chi wum Cy fro we, Cen tral ne Ar chi wum Woj sko we im.
Bo le sła wa Wa li gó ry, In sty tut Sztu ki Pol skiej Aka de mii Na -
uk, Fun da cję „War sza wa 1939. pl”, Ar chi wum Pań stwo we
m. st. War sza wy, Fun da cję Ośrod ka „Kar ta”, Mu zeum
Woj ska Pol skie go, Mu zeum Ko lej nic twa. Or kie strę Kon -
cer to wą „Vic to ria” Pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej Zwy cię skiej,
Big Band „Jazz Com bo Vol ta”.

Zre ali zo wa li śmy pro jekt o wa lo rach edu ka cyj nych, po -
znaw czych, pa trio tycz nych, któ ry wzbo ga ca wie dzę o na -
szej ma łej Oj czyź nie.

Ja dwi ga Ce giel ska, ko or dy na tor pro jek tu (j.ce giel ska@in teria.p)

War sza wa sto li cą czy sto ści

Te sło wa prze sta ją być tyl ko ha słem. Co raz wię cej
w na szym mie ście ini cja tyw na rzecz fak tycz nej po pra wy
sy tu acji zwią za nej z po zby wa niem się śmie ci i wpro wa -
dze nia w ży cie w po ło wie 2013 r. no wej usta wy zmie nia -
ją cej sys tem go spo da ro wa nia od pa da mi.

11 paź dzier ni ka 2012 r. na stą pi ło ofi cjal ne otwar cie
STENA Eko sta cja! Obiekt zo stał ob ję ty pa tro na tem Am -
ba sa dy Szwe cji.

STE NA Eko sta cja przy ul. Chełm żyń skiej 180 to
pierw sza sta cja re cy klin gu w War sza wie otwar ta dla
miesz kań ców. Moż na tu bez płat nie od dać wszyst kie su -
row ce wtór ne oraz tzw. od pa dy pro ble mo we to zna czy ta -
kie, któ rych nie wol no wy rzu cać ra zem ze zwy kły mi
śmie cia mi (gro zi za to man dat do 5000 zł) a więc ze psu -
te ża rów ki, świe tlów ki a tak że zu ży te ba te rie i aku mu la to -

ry oraz sprzę ty elek trycz ne. W Eko sta cji po za su row ca mi
wtór ny mi mi le wi dzia na bę dzie rów nież odzież. Uży wa ne
lub nie po trzeb ne ubra nia prze ka zy wa ne bę dą do PCK.

Na te re nie in we sty cji STENA Re cyc ling pro wa dzi tak -
że pro gram edu ka cyj ny. Or ga ni zo wa ne są szko le nia jak
i po co se gre go wać śmie ci, kon kur sy z na gro da mi, po ka -
zy, fe sty ny ro dzin ne. Pierw sze od by ły się już w tym ro ku,
spe cjal ne sta no wi sko mia ła też Eko sta cja na Po lach Mo -
ko tow skich w cza sie Dnia Zie mi.

Przy po mi na my też, że sta łym punk tem od bio ru elek -
tro śmie ci jest ba za MPO przy ul. Mar sa. Moż li we jest rów -
nież od da nie du żych ga ba ry to wo i wa go wo
– po wy żej 15 kg ze psu tych sprzę tów elek trycz nych fir -
mie, któ ra od bie rze je od nas z do mu. Pod tel.
nr 22 22 333 00 (www.elek tro śmie ci.pl) zgła sza się i uma -
wia się na bez płat ny od biór sta rych pra lek, lo dó wek, zmy -
wa rek, te le wi zo rów itp. W każ dą so bo tę o godz. 10-tej
ta ki zu ży ty sprzęt moż na też od dać na par kin gu Urzę du
Dziel ni cy Rem ber tów przy ul. Chru ście la 28.

Nie po trzeb ne ubra nia moż na spa ko wać do to reb i wy -
sta wić przed furt kę do za bra nia przez fir my, któ re cy klicz -
nie od bie ra ją je spod do mu.

Agniesz ka Zie liń ska (agniesz ka.zet@op.pl)

Roz wój uczniów 

Bez ro bo cie się ga w Pol sce już 13% i ro śnie. Kształ ci -
my bez ro bot nych, zaś pra cu ją cy Po la cy na dal (po 20 la -
tach wol nej Pol ski) za ra bia ją trzy krot nie mniej
od Niem ców, An gli ków, Skan dy na wów i in nych na cji, któ -
re cał kiem ina czej po strze ga ją edu ka cję. In dy wi du al ne
pol skie suk ce sy obej mu ją tych na szych Ro da ków, któ -
rych pro wa dzi li w ja kimś kie run ku ro dzi ce, na przy kład
od 4 ro ku ży cia te ni si stę Ja now skie go. Ta ką prak ty kę
trze ba upo wszech nić, trze ba uczy nić my ślą prze wod nią
pra cy szkół w Rem ber to wie. Zmia ny tu pro po no wa ne nie
są prze ciw ko ko mu kol wiek, co naj wy żej prze ciw ko biu ro -
kra tycz ne mu cen tra li zmo wi.

Nie po ro zu mie nie po le ga na prze ko na niu, że zmie niać
nie mo że my, bo mi ni ster stwo na rzu ca! Pró bo wa ło na rzu -
cać, ale już się prze ko na ło, że rze czy wi ste roz strzy gnię -
cia za pa da ją w szko le i w do mu i trze ba ten fakt do brze
wy ko rzy stać, re zy gnu jąc z na ka zo we go my śle nia, któ re
jest za wsze ży cze nio we. 

Krzyw dę czy nio no wszyst kim (na uczy cie lom, uczniom
i ro dzi com) de cy du jąc w mi ni ster stwie, cze go Jaś, Mał -
go sia i Ka sia mu szą się na uczyć, a ro bio no to in te re sow -
nie, na ka zu jąc ,,prze ra bia nie pod ręcz ni ków”, za któ re
pła ci my. Tym cza sem Ja sio wi, Mał go si, Ka si,… trze ba or -
ga ni zo wać ade kwat ne do ich po trzeb od po wied nie roz -
wi ja ją ce za ję cia, aby chęt nie i co raz chęt niej uczy li się.
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Szko ły po win ny wspie rać wszyst kich uczniów w roz wi ja -
niu ich za in te re so wań i kom pe ten cji, za cie ka wia jąc,
a przez to wy zwa la jąc chę ci do wy sił ku. Po trzeb ne jest
cią głe roz po zna wa nie i za spa ka ja nie zróż ni co wa nych po -
trzeb edu ka cyj nych kon kret nych uczniów, do nich do pa -
so wu jąc pro gram. 

Wzmoc nie niu chę ci ucze nia się po wi nien też słu żyć
dia me tral nie zmie nio ny sys tem oce nia nia uczniów, na bar -
dziej za chę ca ją cy do wy sił ku. Mam na uwa dze wpro wa -
dza nie ocen ewa lu acyj nych, w miej sce ocen se lek cyj nych,
aby każ de dziec ko otrzy my wa ło szan sę uzy ska nia naj -
wyż szych ocen, za po stęp na mia rę je go po trzeb i moż li -
wo ści. Tej istot nej zmia nie na sze szko ły po do ła ją,
po otrzy ma niu wspar cia w usa mo dziel nia niu się. 

Więk szo ści opi sa nych w tym tek ście zmian nie wpro -
wa dza się w mi ni ster stwie (na ka za mi), lecz w szko le,
wspól nie na uczy cie le z ro dzi ca mi, choć by naj pierw tyl ko
w jed nej kla sie, stop nio wo po sze rza jąc war to ścio we do -
świad cze nia. Tyl ko ta ka me to da spraw dzi ła się w świe -
cie. Gdy by choć by je den ze spół na uczy ciel sko
– ro dzi ciel ski za czął w każ dej szko le pod opie ką dy rek to -
ra prze ła my wać sta re ba rie ry, a prze ko na ją się in ni, że
war to za nim pójść.

Wi told Po tę ga (w.po te ga@neo stra da.pl)

Na do bry po czą tek

Pra ce na No wym Rem ber to wie w pa sie dro go wym
ulic: Gra wer skiej, Bo cheń skie go, Gem ba rzew skie go, Do -
ke rów mia ły na ce lu pod łą cze nie świa tło wo da mi bu dyn ku
Urzę du Dziel ni cy We so ła i Urzę du Dziel ni cy Rem ber tów.
In we sto rem jest Biu ro In for ma ty ki i Prze twa rza nia In for -
ma cji m. st. War sza wy, któ ry re ali zu je pro jekt me tro po li -
tar nej sie ci te le in for ma tycz nej.

Za koń czy ła się mo der ni za cja sie ci elek tro ener ge tycz -
nej śred nie go na pię cia w uli cach: Nie dział kow skie go,
Dzia łyń czy ków, Il skie go, Dwóch Mie czy. In we stor RWE
Sto en uzy skał po zwo le nia na bu do wę w czerw cu br. Pra -
ce ob ję ły roz biór kę ist nie ją cej sta cji trans for ma to ro wej
i bu do wę sta cji kon te ne ro wej oraz li kwi da cję li nii na po -
wietrz nej – dłu gość za pro jek to wa nych li nii ka blo -
wych 1177 m. Dzię ki tej in we sty cji z na sze go kra jo bra zu
znik nie 10 słu pów łą czą cych li nię na po wietrz ną SN.

No wą or ga ni za cję ru chu na ul. Cy ru li ków przy sta cji
ko le jo wej opra co wał Za rząd Dróg Miej skich, któ ry jest
tak że in we sto rem bu do wy wy se pek oraz ba rie rek

przy przej ściu dla pie szych. Nie uspraw ni ła ona, nie ste ty,
ko mu ni ka cji w tym re jo nie i nie po pra wi ła bez pie czeń -
stwa. Bę dzie to do dat ko wym ar gu men tem w wal ce
o środ ki z bu dże tu mia sta na bu do wę prze dłu że nia przej -
ścia dla pie szych pod ul. Cy ru li ków.

Ja dwi ga Ce giel ska j.ce giel ska@in te ria.pl

Po trzeb ne? es te tycz ne? le gal ne?

Po jem ni ki na odzież uży wa ną sta ły się pla gą w ca łej
War sza wie – Rem ber tów nie jest wy jąt kiem. Sto ją wszę -
dzie, przy głów nych uli cach w kil ku, a na wet kil ku na stu
miej scach. Kie dy są za peł nio ne, miesz kań cy sta wia ją
obok tor by z odzie żą, któ re są na stęp nie roz cią ga ne
przez psy. Z ca łą pew no ścią po jem ni ki nie są es te tycz -
nym ele men tem na sze go oto cze nia.

Po kon tro li prze pro wa dzo nej przez Urząd Dziel ni cy
Rem ber tów oka za ło się, że na te re nie Sta re go i No we go
Rem ber to wa roz sta wio no 75 po jem ni ków, ob słu gi wa nych
przez fir my „Nord”, „Te xland”, „Wtór pol”. „Nord” sku pu je
i sprze da je odzież uży wa ną. „Te xland” pro wa dzi hur tow -
nię odzie ży uży wa nej w Brze zi nach. „Wtór pol” ze Skar ży -
ska Ka mien nej sor tu je odzież, zaj mu je się
prze twa rza niem i re cy klin giem odzie ży uży wa nej. Nie po -
ma ga ją po trze bu ją cym, a wszyst kie na nas za ra bia ją.

Co wię cej, roz sta wia ją po jem ni ki bez uzy ska nia zgo -
dy za rząd cy. I tak 18 sztuk po jem ni ków stoi na pa sach
dro go wych dróg pu blicz nych gmin nych, 26 sztuk –
na dział kach bę dą cych we wła da niu m. st. War sza wy,

7 – w pa sie dro go wym Za rzą du Dróg Miej skich, 24 –
na dział kach pry wat nych. Urząd Dziel ni cy wsz czął już

po stę po wa nia w spra wie za ję cia pa sa dro go we go dróg
pu blicz nych gmin nych, za wia do mił o tym pro ce de rze Za -
rząd Dróg Miej skich i De le ga tu rę Biu ra Go spo dar ki Nie -
ru cho mo ścia mi. Kon tro la jest też kon ty nu owa-
na na te re nie osie dli Ka wę czyn -Wy go da.

Je śli chcesz po móc po trze bu ją cym i prze ka zać uży -
wa ną odzież w do brym sta nie, oto wła ści we ad re sy:
� Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Dziel ni cy Rem ber tów,

ul. Plu to no wych 10
� Świe tli ca So cjo te ra peu tycz na i ja dło daj nia pro wa dzo ne

przez Zgro ma dze nie Sióstr Fe li cja nek, ul. Aza lio wa 17,
Ma ry sin Wa wer ski

Ja dwi ga Ce giel ska (j.ce giel ska@in te ria.pl)
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